NOTULEN
1

van het verhandelde tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V., gehouden in het
Crowne Plaza Promenade hotel in Den Haag op 29 april 2016.

Aanwezig ter vergadering:

Leden van de Raad van Commissarissen
De heer H.L.J. Noy, voorzitter
De heer A.J. Campo
Mevrouw P.H.M. Hofsté
Mevrouw A.H. Montijn
De heer J.C.M. Schönfeld
De heer D.J. Wall

Leden van de Raad van Bestuur
De heer P. van Riel, CEO
De heer M.R.F. Heine
De heer S.J. Thomson
De heer P.A.H. Verhagen, CFO

Company Secretary
De heer W.G.M. Mulders

In persoon of bij volmacht vertegenwoordigd aandelenkapitaal
Op de registratiedatum (1 april 2016) bedroeg het geplaatste aandelenkapitaal EUR 4.228.626,25
verdeeld in 84.572.525 gewone aandelen van elk nominaal EUR 0,05. Hiervan waren 83.390.458
aandelen gecertificeerd.
Het stemgerechtigde kapitaal bedroeg EUR 4.047.208,90 verdeeld in 80.944.178 gewone aandelen.
Het totaal aantal aandelen waarop in de vergadering is gestemd bedroeg 80.065.373, zijnde 98,91%
van het stemgerechtigde kapitaal.
Stichting Administratiekantoor Fugro vertegenwoordigde 22.135.655 stemmen (27,65% van het totaal
aantal aandelen waarop in de vergadering is gestemd).
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Het betreft hier een zakelijke weergave van de vergadering en geen letterlijke weergave van het daarin gesproken woord.
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1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen in het Engels en het Nederlands welkom.

De voorzitter wijst erop dat Fugro veiligheid zeer belangrijk vindt en verzoekt de aanwezigen kennis te
nemen van de informatie met betrekking tot de veiligheid en de nooduitgangen van het hotel zoals deze
wordt getoond op de slide van de presentatie. De presentatie zal na afloop van deze vergadering
beschikbaar zijn bij de registratiebalie. De voorzitter licht toe dat de vergadering via webcast kan
worden gevolgd. De aanwezigen kunnen desgewenst gebruik maken van simultaanvertaling.

De voorzitter heet in het bijzonder welkom de heer Brice Bouffard die vandaag wordt voorgedragen om
te worden benoemd als lid van de Raad van Bestuur; en de heer Rob Kreukniet en mevrouw Anita van
Boxtel van KPMG die de jaarrekening van 2015 van Fugro heeft gecontroleerd. Voorts heet hij welkom
de heren Guus van Eimeren en Jasper Koek van EY die in het kader van de verplichte
accountantswisseling zijn benoemd om de jaarrekening over 2016 te controleren; de heer Jean
Schoonbrood, notaris van de vennootschap; en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor
Fugro, de heren Marc van Gelder, Bram Asscher en Jan van Rooijen.

De voorzitter meldt vervolgens dat de vergadering op 16 maart 2016 bijeen is geroepen
overeenkomstig artikel 28 van de statuten door middel van het publiceren van de oproep en de
vergaderstukken op de website van Fugro. Voorts meldt de voorzitter dat de registratiedatum voor de
vergadering was vastgesteld op 1 april 2016. Certificaathouders dienden zich uiterlijk op die datum aan
te melden bij ABN AMRO Bank en aandeelhouders bij Fugro.

De voorzitter zegt dat hij aanneemt dat alle aanwezige aandeelhouders, certificaathouders en
gevolmachtigden de presentielijst hebben getekend en anders dat alsnog te doen. Vervolgens
constateert hij dat voldaan is aan de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot de oproeping
van de vergadering. Hij verzoekt de heer Wouter Mulders, tevens Secretaris van de Vennootschap, het
verslag van de vergadering te maken.

2.

Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2015

a)

Algemeen verslag (ter bespreking)

De voorzitter geeft aan dat ingevolge het in de aandeelhoudersvergadering van mei 2011 genomen
besluit de (juridisch) officiële taal van het jaarverslag de Engelse taal is. De voorzitter geeft de
gelegenheid tot het stellen van vragen over het verslag van de Raad van Commissarissen. Hij merkt
daarbij op dat het vragen stellen in twee ronden zal geschieden. In de eerste ronde kan een ieder drie
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vragen stellen waarna in een tweede ronde kan worden gekeken of er nog behoefte is aan aanvullende
vragen.

De heer Keyner (Vereniging van Effectenbezitters (VEB)) heeft enkele vragen over de Raad van
Commissarissen en de samenstelling daarvan. Gezien de strategische koers van Fugro waarbij stap
voor stap de afhankelijkheid van de olie- en gasindustrie zal worden verminderd in het kader van
risicobeheersing, vraagt hij zich af of de expertise binnen de Raad van Commissarissen op termijn zal
moeten worden gewijzigd. Gezien het profiel van de huidige leden van de Raad van Commissarissen is
er ofwel een goede uitgebreide ervaring in olie en gas ofwel een hele specifieke financiële kennis
aanwezig. Hij vraagt zich af of er overwogen wordt om op termijn iets in die samenstelling te
veranderen. De volgende vraag betreft het toenemende belang van ICT en ICT-kennis. De heer Keyner
vraagt of de Raad van Commissarissen zich comfortabel voelt op het gebied van ICT om het juiste
tegenwicht te kunnen bieden richting de Raad van Bestuur. De laatste vraag betreft de Audit
Committee. De heer Keyner vraagt of eventuele meldingen van klokkenluiders binnen de organisatie
ook ter informatie bij de Audit Committee terecht komen.

De voorzitter antwoordt dat de samenstelling van de Raad van Commissarissen niet alleen moet zijn
afgestemd op de huidige activiteiten van Fugro, maar dat natuurlijk ook rekening moet worden
gehouden met de strategische richting die de onderneming kiest. Het is inderdaad een doelstelling om
minder afhankelijk te worden van de olie- en gasindustrie. De voorzitter nodigt de heer Keyner uit om
kennis te nemen van het profiel van de individuele leden van de Raad van Commissarissen. Er is niet
alleen expertise op het gebied van olie en gas en financiën, maar er is ook veel bredere expertise
aanwezig op bijvoorbeeld het gebied van infrastructuur en de activiteiten die Fugro onderneemt op land
en er is ook expertise buiten deze gebieden om zoals op het gebied van ICT en datamanagement. De
voorzitter verwijst naar het agendapunt verderop in de vergadering over de voorgestelde benoeming
van de heer Bouffard als lid van de Raad van Bestuur. Hierbij heeft ook kennis op het gebied van ICT
en datamanagement een belangrijke rol gespeeld. Voor wat betreft de vraag over de Audit Committee
geeft de voorzitter het woord aan de heer Schönfeld die hiervan voorzitter is.

De heer Schönfeld antwoordt dat de meldingen van klokkenluiders natuurlijk ook ter informatie bij de
Audit Committee terecht komen.

De voorzitter constateert dat er met betrekking tot dit agendapunt verder geen vragen of opmerkingen
zijn over het verslag van de Raad van Commissarissen. De voorzitter gaat vervolgens over tot
agendapunt 2b.
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b)

Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2015 (ter bespreking)

De voorzitter merkt op dat conform Nederlandse wetgeving de toepassing van het bezoldigingsbeleid in
2015 wordt besproken in de Algemene Vergadering. Uitgebreide informatie over die toepassing staat in
het remuneratierapport dat is opgenomen in het jaarverslag (pagina’s 84 t/m 90) en staat ook op de
website van Fugro (www.fugro.com). Informatie over de bezoldiging van de leden van de Raad van
Bestuur is voorts opgenomen in de jaarrekening op pagina’s 173 t/m 177.

De heer Keyner (Vereniging van Effectenbezitters (VEB)) heeft een vraag over de toepassing. Fugro is
een bijzonder kapitaalsintensief bedrijf en het is logisch dat daarmee ook return on capital employed
(ROCE) een relevante factor is voor de bepaling van de variabele beloning. De vraag is of dit op een
correcte, nette, zuivere manier wordt berekend. Er zijn namelijk twee factoren die bepalend kunnen zijn,
de teller en de noemer. Wordt als teller – zoals het zou moeten – de winst genomen of worden
bijzondere posten erbuiten gelaten? Of wordt er misschien aan de noemer gesleuteld, namelijk aan het
geïnvesteerd vermogen?

De voorzitter zegt dat ROCE geen rol speelt in het korte termijn bezoldigingsbeleid, maar uitsluitend in
het lange termijn bezoldigingsbeleid. Het speelt dan pas eind 2017 een rol. Over de wijze van
berekening kun je van mening verschillen maar er zal prudent mee worden omgegaan zodat de
uitkomst echt een goede indruk geeft van de return die wordt gerealiseerd op het geïnvesteerd
vermogen. In het bezoldigingsbeleid ligt de ondergrens op 9% na belastingen. Te zijner tijd zal de
externe accountant worden verzocht de berekening te controleren en wij zullen daarover verslag
uitbrengen.

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over dit punt en de voorzitter constateert dat de vergadering
kennis genomen heeft van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2015.

3.

Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2015 (ter bespreking)

De heer Van Riel geeft een uitgebreide toelichting op over de gang van zaken in 2015 aan de hand van
een presentatie die als bijlage aan deze notulen wordt gehecht en eveneens op de website staat.

De heer Van Riel licht het eerste kwartaal van 2016 kort toe aan de hand van een presentatie die als
bijlage aan deze notulen wordt gehecht en eveneens op de website staat.

De voorzitter dankt de heer Van Riel voor zijn toelichting en geeft gelegenheid tot het stellen van
vragen.
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De heer Heinemann spreekt in de eerste plaats zijn waardering uit aan de Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen voor de nog redelijke resultaten in uiterst moeilijke omstandigheden. Hij
vraagt zich af of er met het verdwijnen van de arbeidsplaatsen menselijk kapitaal verloren is gegaan. In
de tweede plaats merkt de heer Heinemann op dat hij van mening is de publieke opinie zich te veel
richt op groene energie en te negatief is over de nog steeds noodzakelijke fossiele brandstoffen. Verder
is hij van mening dat Fugro zich ook meer toe zou moeten leggen op infrastructurele projecten.

De heer Van Riel antwoordt dat het met een omvang van de teruggang zoals we die nu zien het
onmogelijk is om de goede mensen en specialisten te sparen. Wat dat betreft gaat er menselijk kapitaal
verloren. Naar verwachting zal groene energie de groei aan energiebehoefte de komende decennia niet
kunnen bijhouden en blijven fossiele brandstoffen van belang. Fugro richt zich inderdaad ook op
infrastructuur maar ook op de watermarkt (bijvoorbeeld inspectie van schade na een orkaan of
dijkverhogings- en waterkundige werken).

De heer Keyner (Vereniging van Effectenbezitters (VEB)) complimenteert Fugro o.a. met de snelle
beheersing van de kostenstructuur ondanks de huidige staat van de olie- en gasmarkt. Hij vraagt wat
het back-up plan is van Fugro mocht de misère in de olie- en gasmarkt nog tien jaar voortduren. De
tweede vraag betreft het delen van de pijn met de leveranciers van Fugro. Hij vraagt zich af in hoeverre
Fugro zich daarmee kwetsbaar opstelt ten aanzien van keteneffecten mocht een belangrijke leverancier
het loodje leggen. De derde vraag van de heer Keyner betreft de rendementsdoelstellingen die Fugro
voor ogen heeft. Op zaken als ROCE zit een risicograad. Het is inmiddels bekend dat de risicograad
van Fugro eigenlijk wat hoger is dan de VEB een paar jaar geleden had ingeschat. Hij vraagt zich af of
de doelstellingen dan niet hoger moeten dan ergens tussen de 8 en 12 procent. Tot slot merkt de heer
Keyner op dat Fugro op bijna iedere pagina van het jaarverslag aangeeft hoe belangrijk het is om
onafhankelijk te blijven. Dat neemt hij voor kennisgeving aan. De heer Keyner acht het positief dat de
heer Van Riel vorige maand zei dat Fugro er in principe niet op tegen is om overgenomen te worden of
een samenwerkingsverband aan te gaan, in welke hoedanigheid dan ook. Zijn vraag is wat een grote
partner mee zou moeten brengen wat bijvoorbeeld Boskalis niet kan naar de mening van Fugro en wat
een mooie match voor Fugro zou zijn.

De heer Van Riel dankt de heer Keyner voor de complimenten. Voor wat betreft het back-up plan
antwoordt de heer Van Riel dat Fugro rekening houdt met verschillende scenario’s. Hij benadrukt niet te
vergeten dat er in de olie- en gasmarkt altijd werk zal zijn dat in de basis moet gebeuren. Dat gegeven
legt een absolute bodem onder de terugval in de olie- en gasmarkt, aldus de heer Van Riel. Zijn
verwachting is dat de terugval aan het eind van dit jaar 50% zal zijn ten opzichte van de top, dat zal
wellicht nog iets meer worden maar daarna is er die bodem. Fugro richt zich erop om binnen die
marges geld te verdienen, ondanks de lange periode van veel druk op de marges. Toch blijven olie- en
gasmaatschappijen investeren in onderzoek naar nieuwe velden. Weliswaar met verlaagde budgetten
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maar er zal aanbod moeten blijven komen uit de offshore velden ook nu schalieolie op land de
uiteindelijke vraag die verwacht wordt niet zal aankunnen.

In antwoord op de tweede vraag betreffende het probleem van doorschuiven in de keten antwoordt de
heer Van Riel dat Fugro niet zo bang is dat dit de relevante specialistische leveranciers in problemen
brengt. Als het moet dan kan Fugro veel apparatuur ook zelf produceren. Naar de doelstellingen en de
eventuele verhoging daarvan wordt gekeken. Op de vraag van de heer Keyner wat een mogelijke
partner zou kunnen zijn voor Fugro zegt de heer Van Riel dat hij daar niet verder op in kan gaan.
Uiteraard zijn die er mits de onafhankelijkheid van Fugro niet wordt aangetast.

De heer Venema vraagt of Fugro onderzoek doet naar het gebruik van drones. Verder merkt de heer
Venema op uit het jaarverslag begrepen te hebben dat de zoektocht naar de MH370 deze zomer voor
Fugro ophoudt. Hij vraagt zich af wat Fugro heeft geleerd op het punt van de grenzen van haar
capaciteiten op technologisch en operationeel gebied aan de ene kant en of dit aan de andere kant
heeft geïnspireerd tot een nader onderzoek naar samenwerking met de ruimtevaartindustrie en dan
vooral met geosatellieten en navigatiesatellieten. Zijn laatste vraag betreft het Noorse bedrijf EMGS. Dit
bedrijf is kleiner dan Fugro, is werkzaam in vergelijkbare sectoren en heeft het net zo moeilijk als Fugro.
De heer Venema vraagt zich af of Fugro geïnteresseerd is in deze concurrent voor samenwerking of als
overname kandidaat.

De voorzitter vraagt de heer Heine te antwoorden. De heer Heine antwoordt dat Fugro gebruik maakt
van drones maar dat is echter vooralsnog vrij beperkt. Voor veel van Fugro’s toepassingen zijn drones
nog niet geschikt. Van het zoeken naar de MH370 is veel geleerd, aldus de heer Heine. Het zoekgebied
gaat tot een diepte van 6000 meter en dit brengt allerlei technische uitdagingen met zich mee.
Daarnaast is het zoekgebied vrij afgelegen en kunnen de omstandigheden erg ruig zijn en ook daar is
geleerd hoe in die moeilijke omstandigheden toch langdurig kan worden doorgewerkt en efficiënt
gegevens kunnen worden verkregen. De heer Van Riel vult aan dat Fugro een onderzoekscontract
heeft met de ESA waar gekeken wordt om met lasertechnieken de integriteit van bepaalde modules in
ruimtevaartuigen te kunnen meten, die zo onderhevig zijn aan straling dat elektromechanische
oplossingen niet meer werken. Dit als voorbeeld waar Fugro technologie wordt ingezet. De heer Van
Riel merkt met betrekking tot EMGS op dat Fugro, toen zij de Geoscience divisie nog had, een tijd lang
aandeelhouder is geweest van EMGS. Op dit moment past EMGS niet langer bij Fugro.

De heer Vellenga (Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (VBDO) spreekt zijn
waardering uit over het toekomstgericht nadenken van Fugro. De heer Vellenga vraagt zich af welke rol
duurzaamheid hierin speelt. Hij geeft aan dat Fugro vorig jaar heeft gezegd bezig te zijn met een
duurzaamheidsstrategie en hij vraagt wat de stand van zaken is en of er vooruitgang is gemaakt met de
implementatie. De tweede vraag betreft de gedragscode van Fugro. Hierin wordt beschreven dat
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eerlijke lonen worden betaald aan werknemers maar dat er ook op wordt toegezien dat dit gebeurt aan
werknemers van onderaannemers. De heer Vellenga wil graag weten hoe Fugro daarop toeziet en wat
haar definitie van eerlijk loon is. De derde vraag gaat over verantwoord belastingbeleid. De heer
Vellenga geeft aan dat vanuit de VBDO hier meerdere malen met Fugro over is gesproken en hij vraagt
naar de huidige status van de ontwikkeling van het opstellen van een verantwoord belastingbeleid.

De heer Van Riel merkt op dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt bij zowel Fugro’s eigen
operaties als bij de activiteiten van opdrachtgevers. Er wordt gekeken hoe een en ander duidelijker in
de verslaggeving kan worden opgenomen. De heer Van Riel noemt als voorbeeld het nieuwe Fugro
kantoor in Nootdorp dat is opgebouwd met als doelstelling om een LEED Platinum certificaat te
verkrijgen. Dit geeft in ieder geval aan dat Fugro bereid is om hierin te investeren. Voor wat betreft
activiteiten van opdrachtgevers noemt de heer Van Riel als voorbeeld de mijnbouw. Wereldwijd zijn er
veel open mijnbouwsites met opslagplekken die kunnen gaan lekken. Fugro heeft
onderzoekstechnieken ontwikkeld waar dit mee in kaart kan worden gebracht en vervolgens ook het
oplossen en opschonen van dat soort problematiek kan worden aangepakt. Voor wat betreft de eerlijke
lonen antwoordt de heer Van Riel dat Fugro dat niet diep in de keten controleert en hij is van mening
dat dit niet een taak van Fugro is. Bovendien is Fugro naar de aard van haar werkzaamheden niet
betrokken bij dit soort problematiek.

De heer Verhagen beantwoordt de vraag inzake het belastingbeleid. Fugro heeft altijd een
belastingbeleid gehad, maar dat alleen niet volledig opgenomen in het jaarverslag. Er verandert veel in
de regelgeving, binnen de OCD en binnen Europa. Fugro past haar beleid en guiding principles daarop
aan. Naar verwachting wordt het beleid volgend jaar in het jaarverslag opgenomen.

De heer Dirkzwager heeft in het jaarverslag van Boskalis gelezen dat de Raad van Bestuur het
afgelopen jaar gesprekken heeft gevoerd met de Raad van Bestuur van Fugro. Hij vraagt zich af of er
gedeeld kan worden wat daar is besproken.

De heer Van Riel antwoordt dat met grootaandeelhouders zoals Boskalis minimaal tweemaal per jaar
wordt gesproken. Over de inhoud van die gesprekken doet hij geen mededelingen.

De heer De Buizer heeft een vraag over de kostenflexibiliteit. Fugro is er zeer goed in geslaagd om de
kosten te reduceren het afgelopen jaar en de kosten aan te passen aan het verslechterde marktniveau.
Hij vraagt zich af of dat opgaat voor alle vier de divisies van Fugro, seabed, subsea, survey en
geotechniek, en of er bij het ene onderdeel meer mogelijk is dan bij het andere. Voorts merkt de heer
De Buizer op dat vroeger werd gezegd dat Fugro door zijn sterke marktpositie eigenlijk alleen maar in
de volumes werd geraakt en dat de prijzen voor de werkzaamheden altijd redelijk overeind bleven. Hij
vraagt of dat in de huidige omstandigheden ook geldt en of dat ook weer in gelijke mate opgaat voor
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voornoemde vier divisies. Tot slot merkt de heer De Buizer op dat hij de heer Van Riel hoorde zeggen
dat Fugro zich gaat concentreren op geotechniek en survey. Hij vraagt of dit betekent dat als de markt
nog verder verslechtert of als Fugro echt geld nodig heeft de seabed- en subsea-activiteiten in de
verkoop gaan.

De heer Verhagen geeft aan dat flexibiliteit van kosten altijd een moeilijk punt is. Uiteindelijk zijn alle
kosten variabel. Er zijn absoluut verschillen per divisie, bijvoorbeeld de subsea divisie heeft de hoogste
zogenoemde operational leverage. Dat is het gevolg van de lange termijn charters. Wat dat betreft is er
meer flexibiliteit in de survey en geotechniek divisie. In de seabed divisie, waar het om grote contracten
gaat, wordt door Fugro getracht de kosten zo flexibel mogelijk te houden.

De heer Van Riel zegt met betrekking tot de prijsdruk dat Fugro daar nu wel degelijk last van heeft. In
eerste instantie wordt dat door het grote marktaandeel voorkomen maar, zoals eerder aangegeven in
berichten in het afgelopen kwartaal, de druk is op dit moment zo hoog en de terugval in de markt is van
een dusdanige omvang – er wordt nu gezegd dat dit de grootste terugval in de olie- en gasmarkt ooit is,
het is in ieder geval de grootste terugval in de afgelopen dertig (30) jaar – dat het ook voor Fugro
onvermijdelijk is dat sprake is van prijsdruk.

Voor wat betreft de concentratie van Fugro op de geotechniek en survey portefeuille, merkt de heer
Van Riel op dat heel duidelijk in de 2014 Building on Strength strategie is aangegeven dat dit het deel is
van Fugro waar in de toekomst op geconcentreerd zal worden. Er is toen ook aangekondigd dat op
zoek zou worden gegaan naar desinvesteringsmogelijkheden ofwel partnershipmogelijkheden voor
zowel subsea als voor seabed, evenals voor de databibliotheek. De databibliotheek is enige tijd
geleden verkocht. Van de processen rondom subsea is aangegeven dat deze lopen en tevens is
aangegeven dat mede gegeven de prestaties, het proces rondom seabed op dit moment wat rustiger
verloopt maar dat het op langere termijn wellicht wenselijk is dat er een andere partner tot de joint
venture toetreedt.

De heer Heinemann merkt op dat Fugro het afgelopen jaar door de lage olie- en gasprijs onder
bijzonder moeilijke omstandigheden heeft gewerkt. Zijn vraag is hoe de concurrentie, die ook in deze
tak van dienst werkzaam is, het gedaan heeft. Bijvoorbeeld Royal Haskoning en Witteveen+Bos. Ook
vraagt de heer Heinemann of Fugro belangrijke uitvindingen die zij heeft gedaan patenteert.

De heer Van Riel geeft aan over de concurrentie geen uitspraken te kunnen doen. Er kan wel gesteld
worden dat in met name het olie- en gasdeel van de business iedereen last heeft van prijsdruk. Hij
bevestigt dat uitvindingen beschermd worden c.q. zijn.
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De voorzitter constateert dat er op dit moment verder geen vragen meer zijn en dat de vergadering
kennis heeft genomen van het verslag van de Raad van Bestuur. Hij gaat over naar het volgende
agendapunt.

4.

Vaststelling van de jaarrekening 2015 (ter stemming)

De voorzitter stelt aan de orde de vaststelling van de jaarrekening 2015 en geeft het woord aan de heer
Kreukniet (KPMG) voor een toelichting op de controlewerkzaamheden die KPMG heeft uitgevoerd.

De heer Kreukniet geeft een korte toelichting op de accountantscontrole van KPMG. De controle richt
zich primair op de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening. Op pagina’s 188 tot en met 193 van
de jaarrekening heeft KPMG een uitgebreide controleverklaring gegeven met een goedkeurende
strekking. Het is wellicht goed om te noemen dat KPMG ook aandacht geeft aan het jaarverslag. Het
jaarverslag zelf is beperkt qua werkzaamheden, maar er wordt vastgesteld dat deze verenigbaar is met
de jaarrekening en ook voldoet aan de wettelijke vereisten, zoals opgenomen in titel 9, boek 2 BW.
Vervolgens zegt de heer Kreukniet ook iets over de controleaanpak. Deze controleaanpak wordt vooraf
in detail afgestemd met de CFO en de voorzitter van de Audit Committee. De heer Kreukniet licht
vervolgens een en ander toe aan de hand van een korte presentatie die als bijlage aan deze notulen
wordt gehecht.

De voorzitter dankt de heer Kreukniet voor zijn toelichting. Hij voegt eraan toe dat het goed is te melden
dat is besloten om over 2015 geen dividenduitkering voor te stellen. Om die reden staat dit onderwerp
dan ook niet op de agenda van vandaag. De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Keyner (Vereniging van Effectenbezitters (VEB)) vraagt hoeveel ruimte Fugro nog ziet in het
verder verlagen van het werkkapitaal. Daarnaast wil hij graag weten in welke mate beleggers zich zorg
moeten maken over pensioenen bij Fugro. Hij verwijst naar bladzijde 157 van het jaarverslag. Daar
moeten een aantal aannames gedaan worden en afhankelijk van die aannames moet men bepaalde
verplichtingen op zich nemen die soms wat groter zijn dan men had gedacht. De heer Keyner stelt dat
bij Fugro in 2015 de verplichtingen met EUR 91.000.000 zijn toegenomen. Hij constateert dat Fugro de
discount rate heeft verhoogd van 2% naar 2,2%, de salarisverhogingen voor haar model heeft verlaagd
van 2% naar 1,5% en de toekomstige pensioenverhogingen verlaagd van 0,5% naar 0,4%. Hij vraagt
zich af of Fugro zich niet rijk rekent op papier. Het zijn allemaal aannames die ervoor zorgen dat de
verplichtingen op papier een stuk minder worden. Het lijkt er bijna op dat men probeert de EUR
91.000.000 niet EUR 200.000.000 te laten zijn door te positieve aannames te gebruiken, aldus de heer
Keyner, zeker als hij ziet dat de rente omhoog wordt gehaald, terwijl alles wat er gebeurt in het
pensioenlandschap precies het omgekeerde is. Tot slot heeft de heer Keyner gelezen dat Fugro bezig
is met de implementatie van een integraal administratief systeem, een ERP-systeem. Dit kan een grote
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impact hebben op de organisatie. Hij wil graag weten of er al materiële problemen zijn ontdekt, waarbij
oude systemen niet goed genoeg op elkaar bleken aan te sluiten en waardoor mogelijkerwijs wat
risico’s naar voren kwamen, bijvoorbeeld in financiële zin. De heer Keyner richt vervolgens zijn vragen
aan KPMG. Hij verwijst naar pagina 66 in het jaarverslag, naar de sensitivity analysis. Hij constateert
dat in 2015 EUR 393.000.000 aan impairments moest worden afgeboekt. Het jaar daarvoor werd al
EUR 509.000.000 afgeboekt. Hij geeft aan twijfels te krijgen over de waarderingen in de balans en over
het hele impairment proces. De vraag die hij vorig jaar stelde was, hoe kan het dat het in het ene jaar
nul is en het jaar daarna plotseling EUR 500.000.000 moet worden afgeschreven. Het antwoord was
toen, dit kan gebeuren, de markt zit tegen, het is allemaal op een hele nette manier gebeurd, dit jaar en
vorig jaar ook toen wij op nul terechtkwamen. Nu moet er dit jaar EUR 363.000.000 worden
afgeschreven. De heer Keyner vraagt zich af of niet geconcludeerd moet worden dat het proces niet
functioneert bij Fugro. De heer Keyner zegt verder dat KPMG een aantal verbeterpunten noemde die te
maken hadden met de IT-omgeving en de controle op de operaties in Afrika. Hij wil graag weten hoe
problematisch dat is, of dat echt tot zorgen leidt of dat dit kleinere aangelegenheden betrof. Tot slot
vraagt hij zich af of de klokkenluidersmeldingen ook bij de externe accountant aankomen en of die
reden waren om nader te kijken naar mogelijke kwesties betreffende corruptie en fraude.

De heer Verhagen geeft aan dat het werkkapitaal de laatste drie jaar van bijna 17% van de omzet is
afgenomen naar 12% wat een enorme verbetering is. Daar zal niet veel ruimte in zitten. Echter, zodra
de markt verbetert, zit er nog wel ruimte in de betalingstermijnen met klanten. Aan het einde van het
jaar was dit 102 dagen en dat is te lang. Daarnaast probeert Fugro ook vrij lange termijnen met haar
leveranciers te koppelen aan de termijnen met haar klanten. Op het moment dat klanten betalingen
zullen verkorten, moeten waarschijnlijk ook de leveranciers eerder betaald worden en dat leidt niet tot
veel verbetering van het werkkapitaal.
Met betrekking tot de pensioenen geeft de heer Verhagen aan zich daar geen zorgen over te maken.
De aannames die zijn gemaakt, zijn prima en afgestemd met deskundige adviseurs. Fugro heeft in
Nederland haar pensioenen ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij en loopt daar geen enkel
risico. Er zijn voor vijf jaar pensioenafspraken gemaakt en na die vijf jaar komen er nieuwe afspraken.
Mogelijk leidt dat dan tot een kostenstijging. Zoals te lezen is in het jaarverslag heeft Fugro de bijdrage
voor de pensioenen verlaagd. Dat heeft uiteindelijk tot gevolg dat er een lager pensioen zal zijn voor
haar werknemers. In de meeste andere landen heeft Fugro ‘defined contribution’ regelingen en ook
daar loopt Fugro geen risico.
De heer Verhagen geeft aan dat Fugro in een afrondende fase is ten aanzien van de inrichting van het
nieuwe systeem voor de uitrol van IT-systemen, het project is genaamd Avalon. De eerste twee
implementaties hiervan gaan dit jaar plaatsvinden. Bij de bestaande IT-systemen zijn zonder meer
verbeteringen noodzakelijk zoals omschreven in het rapport van KPMG. Daarvoor wordt gebruikt
gemaakt van ‘compensating controls’ om te zorgen dat er geen materiële tekortkomingen ontstaan in
de financiële rapportering.
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De heer Kreukniet gaat verder met het beantwoorden van de vraag van de heer Keyner inzake
impairments en diens conclusie dat indien er in 2016 wederom impairments zijn, het proces kennelijk
niet functioneert. De heer Kreukniet geeft aan dit wezenlijk anders te zien. Wat in 2015 is gebeurd, is
een significante verslechtering van de marktverwachtingen. Niet alleen voor Fugro, maar breed in de
markt gedragen. Veel waarderingen worden uiteindelijk bepaald door een inschatting van de
toekomstige kasstromen en toekomstige kasstromen zijn sterk bepaald door de marktverwachtingen.
Dus theoretisch kan een verdere verslechtering van marktomstandigheden leiden tot impairments. De
heer Kreukniet zegt ervan uit te gaan dat het management ervan uitgaat dat de ergste impairments
achter de rug zijn, maar laat die inschatting graag aan het management over.
Met betrekking tot de vraag over de managementletter geeft de heer Kreukniet aan dat zijn ervaring in
het afgelopen jaar is dat het management de managementletter van KPMG zeer serieus neemt en daar
ook altijd direct mee aan het werk gaat. Er is geen enkele reden om aan te nemen waarom dat nu niet
het geval zou zijn. Overigens staan de punten al vaak op het netvlies van het management zelf en zijn
er al vaak acties in gang gezet gedurende het jaar. De constateringen van KPMG worden aan het eind
van het jaar meegenomen in de managementletter.
De derde vraag betreft de klokkenluidersregeling en de werkzaamheden van KPMG daar ten aanzien
van corruptie en fraude. KPMG is op de hoogte van de klokkenluidersregeling. In de controle geeft
KPMG steeds meer aandacht aan fraude en fraude gerelateerde werkzaamheden. Daarvoor heeft
KPMG forensische experts in haar team. De heer Kreukniet zegt dit jaar in het geheel niet te zijn gestuit
op significante fraudes. Indien er een melding is, wordt KPMG via het management hiervan op de
hoogte gesteld en kijkt zij vervolgens naar de implicatie en eventuele materiële impact. Dat is een
standaardprocedure. De heer Verhagen vult aan dat KPMG altijd aanwezig is bij de vergaderingen van
de Audit Committee en dat de heer Schönfeld al heeft gemeld dat alle klokkenluidersmeldingen in de
Audit Committee aan de orde komen.

De heer Verhagen reageert nog even op het onderwerp impairments. Hij is van mening dat het proces
zoals dat binnen Fugro wordt gebruikt, zeer solide is. Ook de concurrenten hebben twee of drie jaar op
rij impairments gehad. Dat heeft alles te maken met toekomstige verwachtingen en kasstromen. Zoals
al eerder gezegd in deze vergadering, het voorspellen van de olieprijs is niet gemakkelijk. Dat kan
betekenen dat van jaar op jaar de vooruitzichten ten aanzien van de olieprijs en de impact op de
business kunnen veranderen. Op het moment dat er een impairment wordt gedaan, is er per definitie
geen ‘headroom’, dat wil zeggen geen ruimte tussen de kasstromen en de waarde van het actief in de
balans. Dus op het moment dat er een kleine verslechtering optreedt, is er alweer een risico voor een
impairment, dat risico kan nooit volledig worden uitgesloten, aldus de heer Verhagen.

De voorzitter dankt een ieder voor de beantwoording van deze vragen en constateert dat er verder
geen vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot de jaarrekening.
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De voorzitter deelt mee dat het stemgerechtigde kapitaal in de vergadering EUR 4.047.208,90 bedraagt
verdeeld in 80.944.178 (certificaten van) aandelen. Aandeelhouders en certificaathouders
vertegenwoordigen samen 80.065.373 stemmen en dat is bijna 99% van het stemgerechtigde kapitaal.
Het Administratiekantoor vertegenwoordigt ongeveer 28%.

De voorzitter zegt dat in de vergadering zoals gebruikelijk bij acclamatie zal worden gestemd.
Tegenstemmen en onthoudingen moeten kenbaar worden gemaakt. Indien iemand de vergadering
tussentijds verlaat dient hij de buiten de zaal aanwezige Fugro medewerkers te informeren. De
definitieve uitslag van de stemming wordt binnen enkele dagen op de website gepubliceerd.

De heer Van Dijk (SGG) deelt mee dat hij aandeelhouders en certificaathouders vertegenwoordigt die
steminstructies hebben gegeven voor deze vergadering. In totaal worden door hem 33.161.225
stemmen vertegenwoordigd. Ten behoeve van de notulen en de administratie van de stemmen zal hij
na de vergadering een kopie van zijn steminstructies aan de secretaris van de vennootschap
overhandigen.

De heer Van Dijk (SGG) meldt 7.204 onthoudingen.

De voorzitter constateert dat er geen tegenstemmen of verdere onthoudingen en dat de jaarrekening
2015 conform het voorstel is vastgesteld.

5.

Decharge

a)

Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde
beleid (ter stemming)

De voorzitter gaat naar het agendapunt decharge van de Raad van Bestuur voor het door hen
gevoerde beleid.

De heer Van der Staaij (Boskalis) deelt mee dat Boskalis een belang van meer dan 25% heeft in Fugro
en hij zal een stem uitbrengen op 24.170.593 aandelen. Hij merkt op dat het afgelopen jaar Boskalis
heeft ondervonden dat het bestuur en de commissarissen niet bereid zijn om mee te denken over een
strategische samenwerking tussen beide ondernemingen die voordelen zou kunnen brengen.
Integendeel, onder het mom van onafhankelijkheid wordt Boskalis bewust op afstand gehouden en door
Fugro in externe communicaties neergezet als een aandeelhouder die onwelkom is, een retoriek die
geen recht doet aan de kansen die een samenwerking zou kunnen brengen. Door die naar binnen
gerichte defensieve houding van het bestuur en de commissarissen en het onvermogen om een
zakelijke dialoog tot stand te brengen met Boskalis, verspeelt Fugro kansen, in corporate jargon, laat zij
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corporate opportunity’s onbenut en dat strekt de onderneming tot nadeel en indirect ook de
aandeelhouders tot nadeel. Om die reden zal Boskalis tegen deze decharge stemmen alsook tegen de
decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter zegt dit te beschouwen als een stemverklaring en vraagt de heer Van Riel of hij op de
mededeling van de heer Van der Staaij wil reageren. De heer Van Riel geeft aan dit ter kennisgeving
aan te nemen. De voorzitter merkt aanvullend op, dat het wel degelijk zo is dat Boskalis in de
gesprekken die het bestuur gevoerd heeft met de leiding van Boskalis, in de gelegenheid is gesteld om
aan te geven welke voordelen zouden kunnen voortvloeien voor Fugro uit een mogelijke samenwerking
met Boskalis. De voorzitter geeft aan dat hieruit op geen enkele wijze duidelijk is geworden welke
voordelen Boskalis zou kunnen brengen voor Fugro. Er is zelfs niet een poging gedaan om die
voordelen expliciet naar voren te brengen. Hij vermoedt dan ook dat de stemverklaring van de heer Van
der Staaij moet berusten op een misverstand.

De heer Van der Staaij (Boskalis) geeft aan dat wat hij heeft gezegd niet berust op een misverstand.

De voorzitter gaat over tot stemming. Zoals gemeld stemt Boskalis tegen met 24.170.593 stemmen.

De heer Van Dijk (SGG) meldt 22.752 tegen en 63.126 onthoudingen.

De voorzitter geeft aan hier kennis van te nemen en constateert dat decharge is verleend aan de leden
van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2015, voor zover
deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand
aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015.

b)

Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen
uitgeoefende toezicht (ter stemming)

De voorzitter gaat naar het agendapunt decharge van de Raad van Commissarissen voor het door hen
gevoerde beleid.

De heer Van der Staaij (Boskalis) meldt 24.170.593 stemmen tegen.

De heer Van Dijk (SGG) meldt 22.752 stemmen tegen en 63.126 onthoudingen.

De voorzitter geeft aan daar kennis van te nemen en constateert dat decharge is verleend aan de leden
van de Raad van Commissarissen die in 2015 in functie waren voor het door hen uitgeoefende toezicht
gedurende het boekjaar 2015, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere
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openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar
2015.

6.

Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening
over het boekjaar 2017 (ter stemming)

De voorzitter verwijst naar de algemene vergadering van aandeelhouders die is gehouden in april 2015,
waarin in overeenstemming met nieuwe wetgeving inzake de roulatieverplichting voor
accountantskantoren besloten is om van accountant te wisselen en om Ernst & Young Accountants
(EY) te benoemen als nieuwe onafhankelijke accountant voor de controle van jaarrekening 2016. Om
ervoor te zorgen dat EY ook de jaarrekening 2017 kan controleren, is het noodzakelijk dat EY wordt
herbenoemd. Op basis van de aanbeveling van de Audit Committee en de Raad van Bestuur stelt de
Raad van Commissarissen voor om Ernst & Young Accountants te herbenoemen als externe
accountant, belast met de controle over de jaarrekening over het boekjaar 2017. Zijn er vragen of
opmerkingen over dit voorstel? Zo niet, dan gaan wij over tot stemming. Wie is er tegen dit voorstel?

De heer Van Dijk (SGG) meldt 6.704 onthoudingen.

De voorzitter constateert dat EY is herbenoemd voor controle van de jaarrekening over het boekjaar
2017.

7.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van de heer H.L.J. Noy
(ter stemming)

De voorzitter geeft het voorzitterschap voor dit agendapunt over aan de vicevoorzitter van de Raad van
Commissarissen, de heer Maarten Schönfeld.

De heer Schönfeld dankt de voorzitter en meldt dat zoals medegedeeld in februari 2016, de eerste
benoemingstermijn van vier jaar van de heer Noy eindigt aan het einde van de Algemene Vergadering
op 29 april 2016, zijnde vandaag. Sinds mei 2013 is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen. De
Raad van Commissarissen stelt voor om de heer Noy per 29 april 2016 te herbenoemen tot lid van de
Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Voor het volledige voorstel en de relevante
gegevens van de heer Noy verwijst de heer Schönfeld naar de toelichting op de agenda en ook naar de
getoonde slide die wordt getoond. Er zijn geen vragen over dit voorstel en er wordt overgegaan tot
stemming.

De heer Van Dijk (SGG) meldt 75.530 stemmen tegen en 6.704 onthoudingen.

14

De heer Van der Staaij (Boskalis) merkt op dat gezien de positie op het punt van de decharge het niet
anders mogelijk is dan om hier tegen te stemmen met 24.170.593 stemmen tegen.

De heer Schönfeld constateert dat heer Noy door de vergadering tot lid van de Raad van
Commissarissen is herbenoemd voor een termijn van vier jaar. Hij merkt op kennis te nemen van het
feit dat Boskalis tegen de herbenoeming van de heer Noy heeft gestemd. De heer Schönfeld geeft aan
verrast en teleurgesteld te zijn door het tegenstemmen van Boskalis. Hij merkt op dat Boskalis bij
herhaling de strategie van Fugro heeft onderschreven en het tegenstemmen bij de herbenoeming van
de voorzitter van de Raad van Commissarissen staat daar haaks op. Hij sluit dit punt van de agenda en
geeft de vergaderhamer weer terug aan de voorzitter.

De voorzitter dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en geeft aan zich tot het
uiterste in te zullen spannen om dat vertrouwen ook in de komende periode op een zo goed mogelijke
manier inhoud te geven. Hij gaat over naar agendapunt 8.

8.

Samenstelling van de Raad van Bestuur: Benoeming van de heer B.M.R. Bouffard (ter
stemming)

De voorzitter stelt de benoeming van de heer Brice Bouffard tot lid van de Raad van Bestuur aan de
orde. Zoals aangekondigd op 15 februari 2016 stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Brice
Bouffard per 29 april 2016 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar.
De voorzitter verwijst naar de uitgebreide toelichting in de agenda. De heer Bouffard stelt zich kort voor.

De voorzitter dankt de heer Bouffard en merkt op dat de heer Bouffard verantwoordelijk zal zijn voor de
onshore geotechnische activiteiten, later dit jaar aangevuld met de geospatial activiteiten van Fugro.
Met zijn uitgebreide internationale ervaring, zijn sterke operationele en commerciële
managementvaardigheden en zijn brede ervaring op het gebied van informatietechnologie is de heer
Bouffard de aangewezen persoon om de strategische ontwikkeling van Fugro mede inhoud te geven,
aldus de voorzitter. De hoofdlijnen van de overeenkomst tot opdracht met de heer Bouffard zoals van
toepassing na zijn benoeming, staan op de website. De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van
vragen.

De heer Dirkzwager merkt op dat de heer Bouffard veel in het buitenland heeft gewerkt voor
Amerikaanse bedrijven en dat hij vast gewend is om eigen aandelen in een bedrijf te hebben. De heer
Bouffard heeft geen aandelen in Fugro en de heer Dirkzwager vraagt zich af hoe de heer Bouffard daar
zelf tegen aan kijkt.

De heer Bouffard antwoordt dat hij voornemens is een aandelenbelang in Fugro op te bouwen.
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De voorzitter vult aan dat ingevolge het huidige beloningsbeleid bestuurders geacht worden een
aandelenbelang op te bouwen. Er zijn verder geen vragen en de voorzitter gaat over tot stemming.

De heer Van Dijk (SGG) meldt 22.752 stemmen tegen en 6.704 onthoudingen.

De voorzitter constateert dat de heer Bouffard door de vergadering tot lid van de Raad van Bestuur is
benoemd voor een termijn van vier jaar. Namens de Raad van Commissarissen en de Raad van
Bestuur feliciteert de voorzitter de heer Bouffard en zegt uit te zien naar een goede samenwerking.

9.

Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot:

a)

Toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen (ter stemming)

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel betreffende een verlenging van een bestaande aanwijzing
van de Raad van Bestuur tot uitgifte van (rechten op) aandelen waarbij de aanwijzing beperkt wordt tot
de gebruikelijke 10% van het geplaatste aandelenkapitaal plus nog eens 10% in het geval van een fusie
of overname of strategische samenwerking. Indien de aanwijzing door de vergadering wordt verleend,
vervangt hij de aanwijzing die werd verleend in de Algemene Vergadering van 2015. De aanwijzing
geldt voor een periode van 18 maanden ingaande na afloop van deze vergadering. De voorzitter
verwijst naar de uitgebreide toelichting op de agenda. Er zijn geen vragen of opmerkingen en er wordt
overgegaan tot stemming.

De heer Van Dijk (SGG) meldt 11.644 340 stemmen tegen en 6.704 onthoudingen.

De heer Van der Staaij (Boskalis) meldt 24.170.593 stemmen tegen.

De voorzitter constateert dat het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur tot toekenning of
uitgifte van (rechten op) aandelen door de vergadering is aangenomen.

b)

Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen (ter stemming)

De voorzitter stelt het tweede deel van het vorige voorstel aan de orde en dit betreft het aanwijzen van
de Raad van Bestuur om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen te besluiten tot het
beperken en/of uitsluiten van het voorkeursrecht. Indien de aanwijzing door de vergadering wordt
verleend, vervangt hij de aanwijzing werd verleend in de Algemene Vergadering van 2015. Ook deze
aanwijzing geldt weer voor een periode van 18 maanden. De voorzitter verwijst wederom naar de
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uitgebreide toelichting op de agenda. Er zijn geen vragen of opmerkingen en er wordt overgegaan tot
stemming.

De heer Van Dijk (SGG) meldt 14.628.614 stemmen tegen en 6.704 onthoudingen.

De heer Van der Staaij (Boskalis) meldt 24.170.593 stemmen tegen.

De voorzitter constateert dat ook dit voorstel hiermee is aangenomen.

10.

Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen (ter stemming)

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel betreffende de verlenging van een bestaande machtiging
van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen (certificaten van) aandelen. Indien de machtiging door
de vergadering wordt verleend, vervangt hij de machtiging die werd verleend in de Algemene
Vergadering van 2015. Ook deze machtiging geldt weer voor een periode van 18 maanden. De
voorzitter verwijst naar de meer uitgebreide toelichting bij de agenda. Voor de goede orde vermeldt hij
dat de verkrijging wordt beperkt tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van
verkrijging. Er zijn geen vragen of opmerkingen en er wordt overgegaan tot stemming.

De heer Van Dijk (SGG) meldt 3.812.284 stemmen tegen en 6.704 onthoudingen.

De voorzitter constateert dat de gevraagde machtiging hiermee is verleend.

11.

Rondvraag

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Keyner (Vereniging van Effectenbezitters (VEB)) vraagt wat Fugro gaat doen met de
opmerkelijke opstelling van Boskalis qua stemgedrag. Er wordt geen decharge verleend en hij acht dat
op zijn minst symbolisch. De opstelling die hij tot nu toe van beide kanten hoort, stemt niet vrolijk, aldus
de heer Keyner.

De voorzitter geeft aan daar nu niet over in discussie gaan. De voorzitter zegt dat het stemgedrag van
Boskalis voorafgaand aan deze vergadering niet bekend was. Uiteraard werd wel rekening gehouden
met de mogelijkheid van een afwijkend stemgedrag. De voorzitter laat het daarbij.

17

12.

Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

w.g. H.L.J. Noy

w.g. W.G.M. Mulders

Voorzitter

Secretaris
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Source: ATSB, photo by ABIS Chris Beerens, RAN.
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1. Opening en mededelingen
Veiligheidsinstructies
De nooduitgangen zijn gemarkeerd met groene uithangbordjes
Zodra brandalarm afgaat, graag spoedig het hotel verlaten. Laat uw eigendommen achter
Er zijn twee mogelijkheden om het hotel te verlaten:
1. Nooduitgang rechts: via klapdeuren naar buiten
2. Nooduitgang rechtdoor: via hoofdingang naar buiten
De verzamelplek is het parkeerterrein vóór het hotel
Volg de instructies van de BHV medewerkers, herkenbaar aan de gele en oranje hesjes
Er is vandaag geen brandoefening
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2. Verslag Raad van Commissarissen over gang van zaken in 2015
a)
b)
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Algemeen verslag (ter bespreking)
Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2015 (ter bespreking)
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3. Verslag Raad van Bestuur over gang van zaken in 2015
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General highlights:
Improved cash flow in continued challenging oil and gas market
Fugro is dealing decisively with downturn in oil and gas market


reducing capacity, operating cost and investments



focusing on winning work, strengthening leadership positions and executing well on projects



delivering strong cash flow after investments



significant reduction of net debt



strongly improved performance Seabed Geosolutions

While proceeding with implementation of Building on Strength strategy


offering geo-intelligence and asset-integrity solutions, by combining geophysical survey and offshore
geotechnical business into integrated site characterisation proposition



strong focus on performance improvement programmes and innovation



progress portfolio changes

6



divestment of multi-client data library



planned changes in relation to Subsea and Seabed selectively pursued
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Financial Highlights FY15
Improved operational result
EBIT margin (before exceptional items)

3.2%
2014

Strong cash flow
From operating activities after investments

315

4.8%
42
2015

2014

Strengthened balance sheet

Revenue decline in line with market
2,572

net debt/EBITDA

< 3.0x covenant

2.2x
2014

1.6x
2015
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2,363

- 8.1% reported
- 17.3% currency comp.

Revenue
2014

2015

1,575

1,323

12-month
backlog

- 16.0% reported
- 20.4% currency comp.
2014

7

2015

2015
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Reducing costs and capacity to align Fugro with market
2015


headcount: reduced by 1,577 compared to initially planned reduction of 750



third party cost: reduced by 18.0% (or 27.4% currency comparable), before exceptional items



geotechnical vessels: from 11 to 7 vessels



survey vessels: ~20% capacity reduction (including seasonal charters)



subsea vessels: termination of 2 long term charters



capex: reduced to EUR 160 million versus EUR 280 million in 2014

2016


continue to reduce costs, headcount and vessels proactively, in line with activity levels



capex to be reduced to around EUR 100 million

8
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MARKET
DEVELOPMENTS
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Macro drivers
Over the coming decades, population growth, urbanisation and climate change will increase demand for
energy, water, food, raw materials and infrastructure

10
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Fugro’s market segments and clients
Oil & gas

Building & infrastructure

Revenues by segment
Building &
infrastructure

16%

2015

6%
2%
2%

Power
Mining
Other

74%

Oil & gas

Power

Mining

Revenues by client type
Governments

Other

Contractors

11
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15%
12%

2015

23%

Major oil
companies

17%

20%

13%

Independent
oil
companies
National oil
companies

www.fugro.com

Oil & gas market: high volatility, low visibility
Strongly declined oil price
 resilience of US shale production in face of lower income
 continued high output OPEC to protect market share
 looming higher Iranian exports
 slow down of demand growth; concerns over Chinese economy
Leading to lower work volumes and price pressure from oil companies
Upstream capital spending

Recovery of oil services market will lag oil price, due to lead time of large E&P projects
12
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Supportive long term trends oil & gas market
Energy from fossil fuels will continue to dominate for years to come
Market will eventually rebalance and new field developments will be required
 continued global demand growth – albeit at slower pace than before (e.g. China)
 reduced investments in shale USA
 strong fall in offshore capex will impact offshore production
 oil field depletion likely to accelerate as production related investments are reduced
Demand & supply balance (Brent, million barrels per day)
101
100
99
98
97
96
95
94

demand
supply

2015
13

2016

2017
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2018

2019

2020

Source: IEA, February 2016
www.fugro.com

Building and infrastructure fundamentals steady in most regions




14

Good opportunities overall, except in countries
strongly dependent on oil and mineral resources
income


in many key economies in Africa, lower spending
on infrastructure



slowdown expected in Middle East

General trends


shift from West to East and South, due to high
population growth and urbanisation APAC and
Africa



in OECD, increasing focus on green cities,
resilient infrastructure, intelligent transport
systems and asset management
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Power: low carbon agenda gathering momentum




Increasing importance of low-carbon energy, resulting in increased investments
Strong commitment of countries to lower carbon emissions (UN climate conference)
Leading to opportunities for Fugro
 offshore wind
 cost of offshore wind is continually coming down
 offshore wind is going global, e.g. China, Japan, USA
 other low-carbon energy developments: tidal, hydro-power, geo-thermal, nuclear
Global electricity generation by source

Source: IEA, World Energy Outlook 2015
15
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BUILDING ON
STRENGTH
STRATEGY

16

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 29 april 2016

www.fugro.com

Essential intelligence for sustainable construction
We are involved in all phases, from planning to decommissioning, of capital intensive
construction assets, onshore and offshore

17
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Geo-intelligence & asset integrity solutions

DATA ACQUISITION
CONSULTING

Comprehensive range of

Customised advice covering a

specialist technology and services

wide spectrum of geo-engineering

to acquire geo and integrity data

and asset integrity disciplines

DATA MANAGEMENT
Data processing, analysis,
interpretation, visualization and
hosting

18
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Why are we the market leader?
Position as independent service provider
is key to offering impartial data and advice
Leading position in
offshore survey and
geotechnical
New technologies and
processes to create
value for clients

Recognised standards for
achieving consistent and
high quality services

Delivering services around
the globe in challenging
environments
Local presence to serve
global and local clients

Delivering results safely, on
time & budget, meeting or
exceeding clients expectations
Operating in multiple markets for
resilience against market volatility

19
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Focus on client needs (1) – Technology leadership & innovation
Clients driving for innovation
to reduce costs on
their projects
Smarter, more efficient solutions through
innovation, integration and standardisation
OARS: cost effective positioning

Leading to improved decision making
and cost reduction for the client
Seep studies: improving exploration success

Roames: efficient power network management

20
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Focus on client needs (2) – Site characterisation
Combining geophysical survey and offshore geotech activities into one integrated proposition


to provide insight into environmental and ground conditions of building sites



allowing clients to lower cost of design, construction and operation, and experience higher reliability
over project life



to minimise uncertainty and manage site risks (geohazards) associated with development of large
capital projects

Characterise, De-risk, Engineer
21
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Focus on client needs (3) – Project examples

22

Site investigation for Fehmarnbelt Link tunnel
between Denmark and Germany

Three year extension of construction support
services contract with McDermott Middle East

Ocean bottom cable seismic project for
Pemex (Seabed)

Site characterisation for Alaska LNG: largest
LNG development in the world to date
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FINANCIALS
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Revenue decline in all divisions except Seabed
Reported
X EUR
million

2,572

Currency comparable

- 8.1%

X EUR
million

-35

2,572

-52

-17.3%
-108

-185

-120

119

-56
2,363

-222

61

236

2,363

currency
effect

2015

-56
2,127

2014

24

Geotech

Survey

Subsea

Seabed multi-client
100%
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2015

2014

Geotech

Survey

Subsea

Seabed

multiclient

2015
adjusted
for
currency
effect
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EBIT improvement driven by turnaround Seabed
excl. exceptional items
X EUR million
+39%
119

81

9

113

Other Geoscience
incl. multi-client

2015

-22
-23
-51

2014

25

Geotechnical

Survey
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Subsea

Seabed
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Substantial cost savings
Compared to YE14

annualised savings (x EUR million)
FTE

Geotechnical

- 564

36

Survey

- 500

34

Subsea Services

- 432

45

- 81

11

- 1,577

126

Seabed Geosolutions

Vessel capacity
Geotechnical

-4

56

Survey

-6

45

Subsea Services

-2

23
124

Total

250

Annualised cost reduction of EUR 250 million
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~ 60% in 2015
~ 40% in 2016

Vessel related savings of EUR 124 million (mainly third party costs) do not include subcontracted cost savings nor project
efficiency improvements; total third party cost savings at constant currencies was EUR 313 million
Subsea vessel related savings are mainly related to one vessel because second vessel was only contracted for few months
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Highlights income statement
(x EUR million)

2015

2014

EBIT excluding exceptional items

113.1

81.4

(249.9)

(548.6)

(47.0)

(34.5)

7.8

(9.6)

Income tax gain/ (expense)

(69.6)

45.0

(Gain)/ loss on non-controlling interests

(13.8)

90.1

(372.5)

(457.6)

EBIT
Net finance income/ (costs)
Share of profit/ (loss) in equity accounted investees

Net result

27
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 Exceptional items mainly relate
to non-cash impairments, due to
deteriorated market outlook
 Relatively high tax charge
 driven by jurisdictions where
Fugro realised a profit
(effective tax rate of ~20%)
 write-down deferred tax
assets
 taxable capital gain on sale
multi-client library
 goodwill impairments mainly
non-deductible
 deferred tax assets mostly
not recognised because of
recoverability risk

www.fugro.com

Highlights cash flow and balance sheet
EUR 315 million cash flow after investments


improved EBIT driven by Seabed



cost reductions



capex curtailment



lower working capital



divestment multi-client



sale & lease back of 2 geotechnical vessels*

Net debt from EUR 801 million to EUR 535 million
Improved covenant ratios
Long-term financing secured with new 5-year credit facility
* 50% of proceeds received in 4Q2015 and 50% in 1Q2016
28
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Working capital reduction initiative delivers ahead of plan
Working capital
(x EUR million)

Working capital improvement programme
2015

Working capital
of which inventories
of which trade & other receivables
of which trade & other payables

2014

282

423

30

34

756

977

(503)

(588)



Programme now covers ~95% of receivables and WIP



Despite increased client pressure on payment terms, DRO
improved



Y-o-Y revenue decline in Q4 of 24.5% resulted in lower
trade receivables



Back to back payment agreements with specific suppliers
implemented

Days of revenue outstanding

Working capital as % of revenue
25%

130

21,7%

20%

115
17,0%

15%

110

16,4%
11,9%

10%
5%

103

102

90
70

2012
29

109

2013

2014

2015
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2012

2013

2014

2015
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Strong capex discipline




Capex will be further reduced until market conditions improve
Necessary maintenance and project based capex will not be compromised
As per 2016, only 1 new vessel under construction

280

187

Replacement +
expansion capex

160
91

93

Maintenance capex

2014

30
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~100
~30

69

~70

2015

2016
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Improved balance sheet ratios and strong liquidity
Fixed charge cover
3.1

2.9

2.8

2.9

Debt maturity profile (YE 2015)
3.1

227

> 1.8x
covenant
Q4’14

Q1’15

Q2’15

Q3’15

356

private placement loans
revolving credit facility

185

Q4’15

31

Net debt/EBITDA
2.2

2.2

Q4’14
31

Q1’15

2.0

Q2’15

2.0

Q3’15

2016

< 3.0x
covenant
1.6

Q4’15
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2017

2018

2019

2020

2021+



New EUR 500 million 5-year revolving facility secured



Aligned terms and conditions between new facility and
private placement loans



Additional headroom under fixed charge cover



EUR 251 million repaid on private placements in 2015;
additional EUR 92 million repaid in January 2016
www.fugro.com

Q1 2016
TRADING
UPDATE

32
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Ongoing challenging oil and gas market continues to impact Fugro
results


Another significant decline of clients’ exploration and
production budgets



Addressing challenging market circumstances by
adjusting cost base and capacity to market reality



Positive cash flow and reduced net debt



Executing on strategy; successful in strengthening
market leadership positions

33
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Financial highlights Q1 2016


Year-on-year revenue decline of 25.8% or 23.4% on currency comparable basis



Negative low single digit EBIT margin in traditionally weak first quarter
18.1

18.8

11.8


11.4 sale
10.7 and lease
Positive cash flow from operating activities after investments (including proceeds from
4.1
2.1
back of a geotechnical vessel)



Further reduction of net debt; net debt/EBITDA of 1.7 compared to covenant requirement of below 3.0



Tangible
actionreached
beingontaken
across
the
board
In April, agreement
sale CGG
USD 90
million
term to
loanimprove
for around EBIT
USD 71margin
million
(EUR 63 million), to be applied to debt reduction

34
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-36.5

-33.9
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Outlook 2016: challenging market continues
General trends
Timing of recovery of oil services market uncertain
• For foreseeable period, Fugro has to deal with the deteriorated market conditions
• Increasing evidence that fundamentals are moving back towards balance, driven by
• impact on supply of reduced investments during past two years
• continuing demand growth
2016
• We continue to adjust cost base and capacity to market reality
• Cost reductions cannot fully offset ongoing year-on-year double-digit revenue decline, resulting in
severe pressure on margins
• Positive cash flow from operating activities after investments

35
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Q&A Verslag Raad van Bestuur

Courtesy of French Ministry Of Culture and Communication / Immadras
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4. Vaststelling jaarrekening 2015
(ter stemming)
Dividend
 Over 2015 wordt geen dividend voorgesteld, wegens
 Negatief resultaat
 Noodzaak om balans verder te versterken

45
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5a. Decharge leden Raad van Bestuur
Voor het door hen gevoerde beleid (ter stemming)

46
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5b. Decharge leden Raad van Commissarissen
Voor het door hen uitgeoefende toezicht (ter stemming)

47
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7. Herbenoeming accountant voor controle jaarrekening 2017
(ter stemming)
 Door de 2015 AVA is besloten om Ernst & Young Accountants te benoemen als nieuwe
onafhankelijke accountant voor de controle van de jaarrekening 2016
 Op basis van de aanbeveling van de auditcommissie en de Raad van Bestuur stelt de Raad van
Commissarissen voor om Ernst & Young Accountants te herbenoemen als externe accountant belast
met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2017

48
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7. Samenstelling Raad van Commissarissen
Herbenoeming H.L.J. Noy voor tweede termijn van 4 jaar (ter stemming)


Voorzitter van de Raad van Commissarissen sinds mei 2013



Voorzitter benoemingscommissie en interim voorzitter remuneratiecommissie



Uitgebreide ervaring en deskundigheid op gebied van leiderschap,
management, strategie en organisatie van een internationaal opererende
onderneming als Fugro



Technische achtergrond en ruime ervaring met consultancy engineering




Bezit de Nederlandse nationaliteit
Bezit geen aandelen Fugro
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8. Samenstelling Raad van Bestuur
Benoeming B.M.R. Bouffard (ter stemming)


Voorheen onder meer werkzaam bij Weatherford en Schlumberger, grote
internationale Amerikaanse ‘oil field services’ ondernemingen



Vervulde diverse technische, IT-gerelateerde en commerciële functies
vervuld in verschillende landen



Beschikt over masterdiploma's in natuurkunde en geofysica



Bezit de Franse nationaliteit



Benoeming voor termijn van 4 jaar



Wordt verantwoordelijk voor de onshore geotechnische activiteiten,
later dit jaar aangevuld met de geospatiale activiteiten



Management-overeenkomst in lijn met bezoldigingsbeleid Fugro



Bezit geen aandelen Fugro
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10. Aanwijzing van de Raad van Bestuur
tot:
a) Uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (ter stemming)
b) Beperken en/of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen (ter stemming)
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11. Machtiging Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen
(ter stemming)
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11. Rondvraag
Den Haag, 29 april 2016

